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Editorial
Este ano que se encerra foi re-

pleto de fatos bastante positivos na 
Esag, com avanços em todas as áreas 
previstas pelas diretrizes que nor-
teiam nosso trabalho no quadriênio 
2010/2013. Já o ano que se apro-
xima é o momento especial de olhar 
adiante e refletir, visando construir 
uma Esag ainda melhor para todos.

Entre os ganhos deste ano, o aprimoramento da comunicação – 
antiga solicitação de todo o Centro – recebeu atenção especial, e o 
lançamento do Informe Esag é parte desse esforço. Oferecer uma visão 
geral das atividades ao longo de um semestre é o objetivo principal 
deste jornal digital, que pretende crescer cada vez mais integrado aos 
públicos a que se dirige e também ao conteúdo da Esag na internet, 
nossa memória coletiva.

Ao mesmo tempo vitrine e espelho, essa nova ferramenta nos trará 
a oportunidade tanto de expor nossas melhores obras, quanto de moti-
var reflexões.

Estimular a participação de todos na construção de uma memória 
coletiva da Esag não é objetivo novo: na modernização recente de 
nosso portal, o novo modelo implantado já busca dar autonomia aos di-
ferentes grupos que compõem o Centro. Essa descentralização também 
é prioridade no projeto de comunicação que inclui o Informe Esag, a ser 
reforçada nos próximos passos do trabalho.

Antes, porém, um merecido descanso a todos. Aproveito esse novo 
espaço para desejar a todos um Natal repleto de bençãos e um exce-
lente fim de ano, e que nos reencontremos em 2013 com entusiasmo 
renovado, para seguir fazendo da Esag uma centro de referência em sua 
área de atuação.

Mário Cesar Barreto Moraes
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CUrSoS dE GradUaÇÃo

Administração Empresarial 
Oferece turmas em dois turnos, 
cada uma com 40 vagas, em ho-
rários vespertino e noturno. tem 
como objetivo formar agentes 
de mudança e de transformação 
social, que entendam o ambiente 
que os cerca, motivados e habili-
tados para trabalhar em equipe, 
capazes de criar e ampliar opor-
tunidades de forma consciente, 
e que se fundamentem nos mais 
modernos quadros teóricos e téc-
nicas do campo da Administração.
http://www.esag.udesc.br/?id=14

Administração Pública 
Oferece 50 vagas no turno matu-
tino. tem como objetivo habilitar 
gestores e profissionais para a 
coprodução de serviços públicos 
e para a gestão de seus sistemas, 
sejam eles órgãos públicos, orga-
nizações do terceiro setor ou em-
presas privadas comprometidas 
com ações de responsabilidade 
social. Forma profissionais capa-
zes de articular as demandas da 
sociedade e prover para que o 
bem comum seja propiciado a ela.
http://www.esag.udesc.br/?id=21

Ciências Econômicas
Oferece 40 vagas no turno matu-
tino. tem como objetivo formar 
economistas com visão integrada 
da sociedade, do estado e do 
setor empresarial, habilitados a 
atuar em empresas de diversos 
portes, de gerir recursos de 
maneira a elevar os padrões de 
excelência e produtividade em-
presarial, de analisar problemas 
econômicos, formular políticas 
e estratégias, tomar decisões e 
avaliar resultados.
http://www.esag.udesc.br/?id=27

2013 é momento 
de olhar adiante 
e refletir, visando 

construir uma Esag 
ainda melhor 
para todos

Este informativo destaca parte das atividades 
desenvolvidas durante o segundo semestre de 2012 

pelos 76 professores efetivos, 15 professores substitutos, 
42 técnicos, 1.638 alunos de graduação e 78 de mestrado 

da Udesc Esag, registradas no relatório interno  
e no portal da instituição.

DIREçãO | EnsInO
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PÓS-GradUaÇÃo

Mestrado Profissional
Aprovado pelo CCE/sC em 1997 
e recomendado pela Capes em 
2003, o Mestrado Profissional em 
Administração tem sua área de 
concentração em Gestão Estraté-
gica das Organizações, abrangen-
do duas linhas de pesquisa: Orga-
nizações e tecnologias de gestão; 
e Gestão da Coprodução do Bem 
Público. Oferece 20 vagas.
http://www.esag.udesc.br/?id=208

Mestrado Acadêmico
Aprovado e recomendado pela 
Capes em 2010, o Mestrado 
Acadêmico em Administração 
tem sua área de concentração em 
Organizações e Esfera Pública, 
abrangendo duas linhas de 
pesquisa: Administração Pública 
e sociedade; e Organizações, 
tecnologias e Gestão.
Oferece 15 vagas.
http://www.esag.udesc.br/?id=205

Esag completa 48 anos
A Escola Superior de Adminis-

tração e Gerência - ESAG foi criada 
em 1964, pelo então Presidente 
do Conselho Estadual de Educação, 
Professor Elpídio Barbosa, inician-
do suas atividades em março de 
1966 com a admissão da primeira 
turma (Parecer CEE/SC nº 157/65). 
Atualmente, oferece também ou-
tros dois cursos de graduação: Ad-
ministração Pública, implantado 
em 2004, e Economia, em 2008. A 
pós-graduação latu sensu começou 

a ser oferecida em 1977 e a stric-
tu sensu a partir de 1997, com o 
mestrado profissional e, sete anos 
depois, também o acadêmico (sai-
ba mais abaixo, na seção ‘Pós-Gra-
duação’, e a partir da página 18). 

Rumo ao cinquentenário, a Esag 
segue firme na visão de ser um cen-
tro de referência nacional em ino-
vação acadêmica e na criação, dis-
seminação e aplicação prática dos 
fundamentos do ensino da Ciência 
da Administração e da Economia.

vEstIBUlAR DE vERãO 
Os cursos de graduação da 
Esag estiveram entre os mais 
procurados no vestibular de 
verão da Udesc, realizado em 
novembro, com relação de 
candidatos por vaga acima da 
média geral. Administração 
Empresarial teve 798 inscri-
tos no período noturno (20 
candidatos por vaga) e 607 no 
vespertino (15,2). Administra-
ção Pública teve 586 (11,7) e 
Ciências socioeconômicas 414 
(10,4). Com total de mais de 14 
mil inscritos, recorde histórico 
da universidade, a relação 
candidato-vaga nos 48 cursos 
da Udesc ficou em torno de 9.

FORMAtURAs 2012/2
Cerca de 150 alunos de gradu-
ação das turmas de Adminis-
tração Empresarial (vespertino 
e noturno), Administração 
Pública (Florianópolis e Ba-
neário Camboriú) e Ciências 
Econômicas concluíram seus 
cursos no segundo semestre. 
A formatura será no dia 20 de 
fevereiro, a partir das 18h.

séRIE hIstóRICA 
DE EGREssOs 

Administração Empresarial
1969 a 2012/1: 2.737 alunos

Administração Pública
2008 a 2012/1: 353 alunos

Ciências Econômicas
2011/2 e 2012/1: 14 alunos

total de formados nos três 
cursos de graduação da Esag 
entre 1969 e 2012/1: 3.104

DIREçãO | EnsInO

Encerramento do ano letivo
Egressos no portal

Direção, professores e técnicos 
da Esag se reuniram no auditório 
em dezembro para o encerramento 
do ano letivo. O Diretor Geral, pro-
fessor Mário Cesar Barreto Mora-
es, fez um balanço das atividades 

em 2012, segundo as diretrizes es-
tabelecidas para a gestão, e falou 
sobre as perspectivas para 2013. 

Os demais diretores detalharam 
as atividades e perspectivas de 
cada área.

O total de graduados supe-
rou este ano a marca de 3,1 mil 
– a lista completa de egressos 
dos três cursos, organizados 
por ano e com foto da forma-
tura de cada turma, está dis-
ponível no portal da Esag em  
http://www.esag.udesc.br/?id=481

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5480



Informe Dezembro 2012 | 4

PORtARIAs todas as 
portarias emitidas pela 
Esag a partir de 2011 estão 
disponíveis no portal em  
http://www.esag.udesc.br/?id=3. 
A partir do ano que vem 
serão incluídas as do 
período de 2008 a 2010. 
Outra etapa desse trabalho, 
feito pela Coordenadoria 
de Comunicação, prevê a 
atualização de todas as 
portarias no Expresso.

REsOlUçõEs EMItIDAs 
PElO COnCEntRO 
DA EsAG EM 2012
http://www.esag.udesc.br/?id=1029

01/2012 – Estabelece normas 
para Regulamentação dos 
procedimentos relativos à 
ausência dos acadêmicos para 
participar em atividades pro-
gramadas e representativas 
da Udesc. 

02/2012 Dispõe sobre o cre-
denciamento, o recredencia-
mento e o descredenciamento 
docente do Programa de Pós-
-Graduação em Administração 
“stricto sensu” desenvolvidos 
pela Udesc Esag.

AtAs As atas de reuniões  
do Concentro a partir 
de março de 2011 estão 
disponíveis no portal em 
http://www.esag.udesc.br/?id=428.

OficialDIREçãO | GRUPO COnvIvER

Debate entre candidatos a
prefeitura mobiliza Udesc

Professores, alunos e técnicos de 
toda a universidade prestigiaram o 
primeiro debate entre candidatos a 
prefeitura da Capital realizado na 
Udesc, em setembro. Além de lotar 
o auditório da Esag, a platéia ocu-
pou o plenário da Reitoria e outros 

espaços do Campus  para acompa-
nhar a transmissão ao vivo pela 
rádio Udesc Florianópolis. Todos os 
seis concorrentes ao cargo partici-
param do evento, que durou cerca 
de duas horas e foi mediado pela 
professora Maria Carolina Andion.

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5180

PAlEstRA IntERnACIOnAl Em agosto, o auditório da Esag rece-
beu palestra do professor espanhol Dr. Pedro nevado sobre os impactos 
da crise européia na gestão pública. nevado é catedrático da Univer-
sidade de salamanca e conselheiro de Administração da província de 
Extremadura. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5051

Aluno é eleito 
vereador na Capital

O aluno de Administração Públi-
ca Pedro de Assis Silvestre, o Pedrão, 
foi um dos 23 vereadores eleitos em 
Florianópolis para os próximos quatro 
anos. Com 2.699 votos, ele foi o 14º 
mais votado dentre os 330 candidatos. 
Com 25 anos de idade, é um dos verea-
dores mais jovens de Florianópolis. 

INTEGRAÇÃO Em 2013, alunos da 
Esag vão ocupar quatro das sete 
diretorias do Inventorio,  
empresa junior do Ceart.  
Inclusive a presidência.

NO vOTO A professora Ana Paula 
Menezes Pereira e as técnicas 
Ana Cristina Benazzi dos santos 
e tânia Mara Martins Cardoso 
foram as escolhidas na Esag para 
a Medalha de Mérito Funcional. O 
indicado da Udesc foi o servidor 
valmir Evaldo Paes, do CAv, 
sorteado entre 30 nomes.
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438 servidores participam do Jisudesc
A oitava edição dos Jogos de Integração dos 

Servidores da Udesc reuniu 438 participantes, em 
outubro, na Associação dos Funcionários Fiscais de 
Santa Catarina (Affesc), em Florianópolis. A atuação 

da Esag foi coordenada pela técnica Maristela Coel-
ho e teve boas participações em várias modalidades, 
como futebol sênior, natação, corrida, taco e tênis. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5854

Primeira semana 
de prevenção

Primeira Semana 
do Homem

Pesquisa e 
Inovação na Udesc

Foi realizada em outubro a 1ª Semana In-
terna de Prevenção a Acidentes de Trabalho 
(Sipat) da Udesc, com atividades em diferen-
tes centros. A Esag recebeu três palestras, 
inclusive a de abertura, com a professora 
Maria Aparecida Pascale, especialista em 
ergonomia e integrante da Cipa setorial. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5539

O auditório da Esag recebeu par-
te da 1ª Semana do Homem, em 
novembro, inclusive a cerimônia 
de abertura, com apresentações ar-
tísticas e uma mesa redonda sobre 
saúde e qualidade de vida do ho-
mem.  A programação incluiu pa-
lestras, mesas-redondas e eventos 
culturais pela cidade.

Em agosto o auditório da Esag 
recebeu o seminário “A pesquisa 
científica e a inovação”,  promovi-
do pela a Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação e pela Coordena-
doria de Propriedade Intelectual da 
Udesc, com participação de repre-
sentante do governo federal.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5787

EsAG E UDEsC

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5787

A Udesc recebeu em outubro o Prêmio Educador Elpídio Barbosa, do Conselho Estadual 
de Educação (CEE),  como a melhor instituição vinculada ao sistema estadual de ensino. 
Esta é a terceira vez que a Udesc recebe o prêmio – as outras foram em 2002 e 2011. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5545

INTEGRAÇÃO
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O Grupo Conviver da Esag está pro-
movendo celebrações bimestrais 
dos aniversários dos servidores. 

Foi nomeado em agosto  
o primeiro jornalista da casa,  
Gustavo Cabral vaz.

Capacitação 
de técnicos 

Teve início em outubro o Pro-
grama de Capacitação para os 
Técnicos Administrativos, uma ini-
ciativa da Direção Geral junto ao 
corpo técnico da Esag. O curso tem 
aulas semanais até dezembro de 
2013 e visa proporcionar aos ser-
vidores conhecimentos das novas 
tendências da gestão. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5180

NOvA SEDE DA ESAG
A Direção Geral da Udesc Esag encaminhou em outubro à Pró-
-Reitoria de Administração uma denúncia de descumprimento por 
parte da empresa soubhia Arquitetura ltda na elaboração dos pro-
jetos executivos do novo prédio do Centro de Ensino. O documen-
to relata o atraso no cumprimento do contrato e múltiplas falhas 
no desenvolvimento das etapas iniciais dos projetos. O contrato 
foi assinado em 2011. novo prazo foi estabelecido até março.

REfORMA
Com projetos 
concluídos, a 
reforma completa 
dos quatro 
banheiros da Esag 
está em fase de 
licitação.

POlvO Importan-
te ferramenta de 
apoio a aprendi-
zagem, o sistema 
Polvo proporciona 
um ambiente de 
interação entre pro-
fessores e alunos. 

RH Está em fase de estruturação e aperfeiçoamento um programa que 
disponibiliza a todos servidores da Esag informações sobre sua vida 
funcional - dados que hoje dependem do setor de Recursos humanos 
para serem acessados. O sistema é resultado de um trabalho integrado 
do Rh com o labtic, e dará maior autonomia e agilidade aos processos 
administrativos. Para entrar em operação ainda é preciso sistematizar e 
compilar diversas informações, o que deve acontecer em 2013. 

SIGA  Inaugurado em 2011/1 na Esag como projeto piloto 
para toda a universidade, o sistema de Gestão Acadêmica 
(sIGA) ultrapassou a fase inicial de implantação e segue se 
consolidando com a participação dos professores, que tem 
apresentado sugestões para seu aperfeiçoamento. O sIGA 
proporciona acesso aos estudantes a diversas informações 
importantes para a vida acadêmica, como notas, planos de 
ensino, conteúdos de aula e etc.

O cálculo do Custo de vida
A Udesc é a única instituição 

que calcula o índice de Custo de 
Vida em Florianópolis, trabalho 
coordenado desde 1968 na Esag 
por Hercílio Fernandes Neto. O 
índice reflete a variação de pre-
ços incidentes sobre os orçamen-
tos das famílias da Capital, com 
base na comparação de preços de 

319 itens. A relevância de cada 
produto para o cálculo do índice 
foi definida por meio de uma pes-
quisa de orçamento familiar, tam-
bém realizada pela Esag. A série 
histórica de variação do índice (a 
partir de 1994) está disponível 
no portal da Esag. 
http://www.esag.udesc.br/?id=286

TRADIÇÃO ExClUSIvA

CEntRO DE EnsInO

?
você sabia?

A busca pela qualificação e 
excelência remonta à primeira 
turma da Esag, como recorda 
José Carlos Kincheski, formado 
pela escola em 1971 e aposen-
tado há quase vinte anos como 
professor, mas ainda presença 
ativa no Centro. Em 1969, um 
convênio pioneiro com a Fun-
dação Getúlio vargas possibi-
litou um passo inicial determi-
nante na qualificação do corpo 
docente: por sete semestres, os 
três melhores alunos de cada 
turma receberam a oportu-
nidade de fazer mestrado na 
conceituada instituição em são 
Paulo. Assim foram formados 
21 mestres que, compromissa-
dos em retornar à Esag como 
professores, ajudaram a escola 
a se firmar como referência em 
sua área de atuação.
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avaliaÇÃo inStitUCional

GUIA DO EstUDAntE O curso de Administração Empresarial recebeu 
cinco estrelas e o Administração Pública quatro (as mesmas de 2011) na 
avaliação do Guia do Estudante 2012, da Editora Abril, publicado em outubro. 
Ciências Econômicas ainda não participa por ter sido instituído em 2008. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5126

Comissão 
externa

Alunos concluintes dos cursos da Esag participam do Enade

A Comissão de Avaliação 
Externa do Conselho Esta-
dual de Educação, formada 
pelos professores Dilvo Ilvo 
Ristoff, Alexandre Marino 
Costa (ambos da UFSC) e 
Dario Oliveira Filho (UFMS) 
conversou com professores, 
técnicos e alunos no auditó-
rio da Esag na noite de 3 de 
dezembro, e permaneceu na 
Udesc até o dia 7.

O sistema de avaliação institucional da Udesc 
é formado por três instrumentos principais: a 
avaliação das ações dos cursos, feitas periodi-
camente por professores e alunos; o Exame Na-
cional de Desempenho dos Estudantes (Enade), 

realizado em novembro; e a avaliação das ações 
da Udesc, registrada no relatório apresentado 
ao Conselho Estadual de Educação, que serve 
de base para a visita da comissão externa de 
avaliadores, feita no início de dezembro. 

344 alunos dos três cursos de graduação do Cen-
tro de Ciências da Administração e Socioeconômicas 
(Esag) da Udesc foram inscritos no Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes (Enade) realizado 
em novembro: Administração Empresarial, Adminis-
tração Pública (Florianópolis e Balneário Comboriú) 
e Ciências Socioeconômicas. Os resultados serão 
considerados no cálculo do próximo IGC da Udesc.

Entre os cursos mais conceituados do país, Admi-

nistração Empresarial defende uma tradição no exa-
me: há quinze anos seus estudantes mantém a ava-
liação máxima, sempre que chamados a passar pela 
avaliação do Ministério da Educação (MEC). Entre 
1997 e 2003, o curso teve conceito A por sete anos 
consecutivos no antigo provão; e desde 2004, quan-
do o Enade foi instituído, também obteve nota má-
xima (5) nas duas edições que participou, em 2006 
e 2009. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5919

Udesc entre as vinte melhores do Brasil
A Udesc alcançou conceito 4 no Índice Geral de 

Cursos (IGC) divulgado em dezembro pelo INEP e 
ficou na 19ª colocação entre 227 universidades do 
país – em Santa Catarina, a instituição obteve o se-
gundo lugar. 

O IGC considera fatores como a qualificação do-
cente, a estrutura e o desempenho no Enade, nesse 
caso o de 2011, quando a Udesc teve 26 cursos ava-
liados (18 com alunos concluintes). 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5959

EGREssOs A Udesc lançou em dezembro 
o Portal do Egresso, com cadastramento, 
registro de depoimentos e notícias relacio-
nadas a ex-alunos da universidade. Confira 
em http://www.udesc.br/?id=1349.

sAIBA MAIs Para informações completas sobre Avaliação 
Institucional - marco referencial, equipe, competência, 
legislação, comissões, tipos de avaliação, eventos, registros 
históricos, IGC, PDI, PPI, PPCs – acesse a página da COAI no 
portal da Udesc: http://www.udesc.br/?id=229.

QUAlIDADE DE EnsInO
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Componente obrigatório na
busca do entendimento global

O Trabalho interdisciplinar foi 
implantado como componente 
obrigatório no Projeto Pedagógico 
do Curso de Administração Empre-
sarial no primeiro semestre deste 
ano, conforme resolução do Con-
suni (n. 60/2011). Realizado todo 
semestre, do 1º ao 7º Termo, tem 
por objetivo romper as fronteiras 
da disciplinaridade, incentivando a 
busca da integração, globalização 
dos saberes e a contextualização 
dos conteúdos ministrados nas di-
ferentes disciplinas.

Segundo o professor Nério Am-
boni, o desafio está no incentivo 
do entendimento global da reali-
dade, por meio de uma visão ho-
lística, transdisciplinar, visando 

não apenas a valorização do que 
é transmitido, mas, acima de tudo, 
em relação ao que é construído e 
reconstruído. O conhecimento dei-
xa de ser percebido numa perspec-
tiva estática e passa a ser enfoca-
do como processo. A educação se 
apresenta como uma ação entre 
sujeitos – como uma prática social.

Nos Trabalhos Interdisciplina-
res, os alunos atuam em equipes 
junto às pequenas e médias em-
presas, sob orientação conjunta 
e conforme composição estru-
tural definida pelos professores. 
O trabalho é coordenado por um 
professor tutor, responsável pela 
articulação junto aos segmento do-
cente e discente.

INTERDISCIPlINARIEDADE

1º termo Projeto interdisciplinar 1: 
Visualização/integração Diagnóstico da profissão e do setor empresarial

2º termo Projeto Interdisciplinar 2: 
Diagnóstico setorial e Planejamento Estratégico

3º termo Projeto Interdisciplinar 3: 
Organização e Reorganização de Empresas

4º termo Projeto Interdisciplinar 4: 
Jogos de Empresas

5º termo Projeto Interdisciplinar 5: 
Pesquisa junto às empresas

6º termo Projeto Interdisciplinar 6: 
Estruturação de novos negócios (Banca de Investimentos)

7º termo Projeto Interdisciplinar 7: 
Gestão de Projetos e Consultoria

INvESTIMENTO

PROJETOS 
DE ENSINO 
2012/2
daE

administração em debate, 
com objetivo de consolidar 
o lema Escola-Empresa-
Comunidade (saiba mais  
na página 10).

daP

Comunidade de práticas, 
com objetivo de oferecer 
espaço aos docentes 
para atividades que 
aperfeiçoem formas de 
trabalhar conteúdos em 
aula – como o Café no DAP.

dCE

Capacitação integrada, 
com objetivo de promover 
atividades como debates, 
mini-cursos, feiras, oficinas  
e outros.

direção de Ensino

Programa de Qualificação 
docente, com objetivo 
de incrementar o 
desenvolvimento humano  
e profissional docente.

Pesquisa define perfil do administrador catarinense
O Laboratório de Tecnologias de Informação e Co-

municação (Labtic) da Esag produziu durante o ano 
um estudo inédito, com participação de quatro pro-
fessores doutores (Nério Amboni, Julíbio David Ardi-
go, Julio da Silva Dias e Arnaldo José de Lima) e dez 
bolsistas. O objetivo foi avaliar o perfil, a formação, 
a atuação e as oportunidades do administrador em 
Santa Catarina. 

O resultado foi entregue em dezembro ao Conselho 
Regional de Administração de Santa Catarina (CRA-
-SC), proponente da pesquisa. 

Foram ouvidos cerca de 1,6 mil gestores de em-

presas de todas as regiões do Estado. Em linhas ge-
rais, a pesquisa apontou que a maioria dos adminis-
tradores catarinenses é formada por homens, com 
idade em torno de 30 anos, graduados em universi-
dade particulares, com vencimentos de até dez salá-
rios mínimos e atuantes nas áreas de administração 
estratégica e financeira. 

Um dos principais objetivos da pesquisa é incen-
tivar o debate sobre as potencialidade e deficiências 
da formação profissional da administração em Santa 
Catarina e apresentar demandas regionais. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6036

TRABAlHO INéDITO
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Coordenadoria de Extensão da Esag: 
http://extensaoesag.blogspot.com.br

Programa de Extensão Esag sênior: 
http://esagsr.blogspot.com.br

Programa de Extensão  
Escritório de Projetos PMO Esag: 

http://www.pmoesag.com.br

Programa de Extensão 
laboratório de Aprendizagem  

em serviços Públicos: 
www.lasp-esag.blogspot.com

Programa de Extensão 
Observatório Econômico 

http://observatorioeconomic.wix.com/esag

Empresa Júnior da Esag: 
http://www.esagjr.com.br

Curso de Administração Pública: 
http://administracaopublica.org

Gestão de Espaços Urbanos  
e Políticas Públicas: 

http://geurbesag.blogspot.com.br

Grupo Politea:  
http://coproducaopublica.blogspot.com.br

Centro Acadêmico de Economia CAdE:  
www.cade.ecn.br

Conecte

nÚMEroS do EStÀGio EM 2012

oBriGatÓrio EM 2012: 513

2012/1 Estágio Obrigatório I:   128
  Estágio Obrigatório II:  137
  total:     265

2012/2 Estágio Obrigatório I:   105
  Estágio Obrigatório II:  143
  total:     248

nÃo oBriGatÓrio EM 2012: 630

A legislação prevê duas modalidades de estágio. 

O estágio obrigatório é adotado pelos cursos 
de Administração Empresarial (em empresas) e 
Administração Pública (em organizações). 

A avaliação dos alunos é feita pelos relatórios (sem 
defesa oral) – 248 foram entregues na Esag em 2012/2. 

O curso de Economia optou por não ter estágio 
obrigatório e a avaliação é feita com base no trabalho 
monográfico de conclusão de curso.

O estágio não-obrigatório é opção de estudantes que 
querem ganhar experiência e reforçar o orçamento. A 
coordenadora de estágios da Esag, professora Maria 
Aparecida Pascale, observa que a procura das empresas 
por esaguianos sempre supera a demanda dos alunos 
por vagas - o centro de ensino não consegue suprir a 
oferta de oportunidades, sinal da valorização da escola 
aos olhos do mercado.

A página da Coordenadoria de Estágios da Esag publica, 
entre outras informações, listas semanais com oferta de 
vagas para estágio não-obrigatório:

http://www.esag.udesc.br/?id=34

Aluna premiada por projeto
de melhoria institucional

A aluna do sexto termo de Administração Pública Camila Gon-
çalves Castor foi uma das homenageadas no 1º Encontro Catari-
nense dos Estagiários do Programa Novos Valores, em outubro. 
Os vinte melhores projetos de melhoria institucional – dentre 
180 encaminhados à Secretaria de Estado da Administração – 
receberam uma menção honrosa entregue pelo governador. O 
projeto de Camila propõs uma avaliação do Plano Catarinense 
de Desenvolvimento sob a ótica das Secretarias Setoriais de 
Estado, com uso de um questionário para obter participação 
efetiva. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5594

ESTáGIO

Quase a metade do total de graduandos 
da Esag faz estágios não-obrigatórios 

Professor ganha
curso na Espanha

O professor de Administração Pública Da-
niel Moraes Pinheiro foi um dos quinze ven-
cedores do Concurso Cultural “Professores 
conhecendo o mundo pela educação”, pro-
movido pelo Banco Santander em homena-
gem ao Dia do Professor, e aberto a docentes 
de todo o país. Foram premiadas as melhores 
respostas para a pergunta: “Como um curso 
no exterior pode enriquecer minha trajetória 
acadêmica em prol do ensino superior?”. Os 
quinze professores ganharam bolsas de es-
tudo  para passar duas semanas, em janeiro 
próximo, na Fundação Comillas, na província 
espanhola de Cantabria. A programação in-
clui aulas do idioma espanhol e atividades 
como excursões e oficinas, com foco em di-
ferentes aspectos da cultura local.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6050

CONCURSO CUlTURAl
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IDEMi 2012
Acadêmicos da Esag partici-

param em outubro da 2ª Con-
ferência Internacional de Inte-
gração do Design, Engenharia 
e Gestão para a inovação – o 
IDEMi 2012, em Florianópolis. 
O fórum promoveu a integração 
e o debate entre pesquisadores 
e profissionais das áreas de 
design, engenharia, ergonomia, 
gestão, arquitetura e moda, com 
palestras, workshops, apresen-
tações culturais, lançamentos 
de livros e apresentação de ar-
tigos científicos. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5511

EnsInO

Esaguianos premiados em 
concurso estadual do sebrae

A Udesc teve estudantes premiados em quatro das cinco categorias do 
Concurso Estadual de Planos de Negócio para Universitários, promovido 
pelo Sebrae/SC – três deles da Esag. A cerimônia de premiação aconteceu 
em novembro no auditório da Fiesc. Aline Bortolotto Cardoso foi a ven-
cedora da categoria Serviços, que teve 1.576 inscritos. com a proposta de 
uma clínica gastroenteorológica voltada a pessoas obesas, orientada pela 
professora Ruth Ferreira Roque Rossi. Ela ganhou uma viagem de sete 
dias para o Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos.

Ficaram em segundo lugar em suas categorias e ganharam iPads: Igor 
Chede Colaço (plano “Island Beer”, de uma microcervejaria artesanal junto 
à um pub, na categoria Comércio) e Tiago Brighente (“Iguarias do Mar”,  
propondo processo industrial para beneficiamento de ostras, na categoria 
Agronegócios). Os dois trabalhos foram orientados pelo professor Nério 
Amboni. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5902

Grandes empresas buscam 
novas lideranças na Esag

Um grupo de estudantes da Esag vai começar 2013 com perspectivas tão promis-
soras quanto desafiadoras: pelo menos nove formandos ou egressos dos três cursos 
da Esag se classificaram em disputadas seleções para programas trainee de algumas 
das maiores (e melhores para se trabalhar) empresas do país. Eles agora ingressam 
em processos de treinamento, com um a três anos de duração, visando ocupar cargos 
de liderança nas empresas em que foram chamados.

Houve classificados nos programas trainees do Grupo CCR (uma das maiores 
empresas de concessão de infraestrutura do mundo), da ALL – América Latina 
Logística (maior companhia ferroviária do Brasil), da multinacional Unilever (que 
opera em mais de cem países), Johnson e Johnson (maior empresa do mundo no 
segmento de saúde e bem-estar), Cielo (líder em soluções de pagamentos eletrôni-
cos na América Latina), Votorantim e Dudalina (maior camisaria da América Latina).  
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5757

COMPETITIvIDADE

PlANO DE NEGóCIOS

HoMEnaGEM A professora Isabela 
Fornari Muller recebeu menção de 
louvor da Câmara de vereadores 
de tijucas, em novembro, por 
relevantes serviços ao município 
na área da educação. 

adMiniStraÇÃo 
EMPrESarial
Guilherme noldin 
livia schwinden leal
Mario Zucco Júnior 
João Paulo Quincoses
Juan Weigmann
Manuella Ribeiro Coelho
Renan schveitzer Ferreira

adMiniStraÇÃo 
PÚBliCa
Camila Fernanda Batalha

CiÊnCiaS EConÔMiCaS
Bruno Pacheco

aProvadoS EM
ProGraMaS 
trainEES EM 2012/2
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Completou dezenove anos 
em setembro a empresa júnior 
da Esag, fundada em 1993 com 
objetivo de recrutar talentos da 
universidade para oferecer con-
sultoria nas áreas financeira, de 
estratégia e gestão, marketing 
e plano de negócios. Os jovens 
oferecem serviços para peque-
nas empresas a custos acessíveis, 
assessorados por professores. 

Organizada em diretorias, a 
Esag Jr conta atualmente com 
46 membros, dos quais 29 tra-
balham para a área de projetos 
e comercial. O processo seletivo 
realizado no segundo semestre 
aprovou 14 novos integrantes.

Em 2012, a empresa finali-
zou 16 projetos em consultoria 
ao longo do ano (o maior índice 
desde 2010, quando parou de 
contratar consultores externos), 
e alcançou média de satisfação 
dos clientes de 9,6. 

Uma parceria com professo-
res possibilitou a apresentação 
de 22 cases de sucesso em salas 
de aula. Representantes da Esag 
Jr também apresentaram cases 
em eventos estaduais e regionais 
do MEJ, recebendo três premia-
ções, uma pelo melhor case. Na 
capacitação, em 2012 a Esag Jr 
investiu em 115 horas de treina-
mento. http://esagjr.com.br

MOvIMEntO EstUDAntIl

Esag Jr completa 19 anos

DAAG

NOvAS lIDERANÇAS

BOlSA 
Como investir no mercado finan-
ceiro foi tema de palestra, em 
novembro, do assessor de investi-
mentos thiago Otuki. O evento foi 
realizado em parceria com o Dire-
tório Acadêmico da Esag (DAAG). 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5825

MOvIMENTOS ESTUDANTIS DA ESAG EM 2013

DAAG
Diretora Presidente: Priscila Soares Elpo
Diretora Vice-Presidente: Bruna Monteiro Maurício
Diretor Secretário: Richard Ross Gebien
Diretor Tesoureiro: Douglas Barros Farah

CACIJ
Diretora Presidente: Luiza Stein da Silva
Diretora Vice-Presidente: Rebecca Goulart

CAdE
Diretora Executiva: Bruna Bittencourt
Vice-Diretora Executiva: Aporele Zaia

A cerimônia de posse das novas gestões do Diretório Acadêmi-
co de Administração e Gerência (DAAG) e dos Centros Acadêmicos 
de Administração Pública (CACIJ) e Ciências Econômicas (CAdE) 
aconteceram em dezembro, no auditório da Esag. Na despedida, 
Rafael Fragalli destacou a participação dos estudantes  e a ges-
tão financeira como pontes fortes do seu trabalho no DAAG. Ao 
tomar posse, a nova presidente, Priscila Soares Elpo, lembrou 
que o DAAG representa mais de 1,5 mil alunos e citou quatro 
prioridades para 2013: qualidade de ensino, representatividade, 
comunicação e integração dos alunos.

Algumas das principais realizações do DAAG ao longo do ano 
foram: o Encontro Nacional dos Estudantes de Administração Pú-
blica (Eneap), em agosto, a Chop pada da Esag, em setembro, e 
o Esag na Escola, que divulgou os cursos de graduação junto a 
estudantes do ensino médio. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5981

JOvENS CONSUlTORES

PROJETO ElOS – Em outubro e 
novembro, a Esag Jr promoveu 
uma campanha de doação de instru-
mentos musicais ao Centro Cultural 
Escrava Anastácia, na comunidade 
de Mont serrat. A campanha tocando 
vidas integrou o projeto Elos, com 
iniciativas junto a Agência de Inser-
ção e Esan-Fadec.

NOvA DIRETORIA ExECUTIvA
Diretor Presidente: Carolina Michelutti
Diretor Financeiro: 
João Henrique C. Balestrin
Diretor de Consultoria: 
Marco Aurélio Garcia
Diretor da Qualidade: 
Bettina Sobierajski
Diretor de Recursos humanos: 
Yuri Chaya Piraccini
Diretor de Marketing: 
André Servi Wendler
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semana Administração em Debate 

Professor premiado em concurso nacional

A Semana Administração em Debate foi realizada 
em outubro, com o tema “O próximo case de sucesso 
pode ser você”. Durante três dias, uma programação 
com 12 palestras e seis workshops promoveu o diálo-
go entre acadêmicos e as experiências de gestores de 
destaque no cenário nacional. 

Muitos palestrantes eram egressos da Udesc Esag, 
e todos receberam como lembrança da organização 
do evento ampliações de fotos artísticas de Floria-
nópolis, produzidas pelo professor de Administração 
Empresarial e fotógrafo profissional Eduardo Trauer. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5592

O professor Eduardo Jara foi 
um dos três premiados no Concur-
so Nacional Santander Práticas de 
Educação para Sustentabilidade. A 
final foi realizada em São Paulo, 
em outubro, com palestra de Ma-
rina Silva e transmissão ao vivo 
pela internet. Jara concorreu com 
um trabalho realizado na discipli-
na Análise Estatística, no primeiro 
semestre, com alunos do 3º termo 
de Administração Empresarial. Sua 
proposta foi usar a análise estatís-

tica para ampliar a compreensão 
sobre questões do cotidiano, rom-
pendo a barreira do senso comum. 
O resultado foi uma coletânea de 
artigos científicos, das quais deze-
nove foram selecionados para com-
por um Compêndio dos Trabalhos 
sobre Sustentabilidade: “Do senso 
comum ao bom senso”. O professor 
ganhou uma bolsa de estudo para 
um curso de uma semana sobre 
empreendedorismo na Babson Col-
lege, em Boston, em 2013.

EnsInO

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5543

ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAl

Alguns dos palestrantes nos três dias do evento: Guga stocco (Buscapé Company), Eduardo smith (RBs), 
Glauco José Côrte (Fiesc), Célio Phillipi salles (Bob’s), Aliator silveira (hantei), hildebrando Couto scofano 
(Unimed), Antônio Carlos Orione (nBs), Fernanda Gomes Pereira (tRt-sC), vanderlei Cadore (Parentex) e 
Adonai Zanoni (Movimento Catarinense de Excelência). 
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Projetos apoiam hospital 
Infantil Joana de Gusmão

As duas turmas da disciplina de Programação e Projetos II do oitavo 
termo de Administração Empresarial, do professor Leandro Schmitz, es-
colheram a mesma instituição para beneficiar no segundo semestre: o 

Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. 
O Projeto Além da Pele foi missão da turma noturna, 

com 57 alunos, e teve como objetivo a aquisição de equi-
pamentos e materiais para a Ala de Queimados, com prio-
ridade para as cirurgias de enxerto. Com dez eventos em 
cinco meses, incluindo o almoço beneficente no Costão do 
Santinho, bateu recorde de arrecadação e foi encerrado em 
novembro. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5810

A obra na Ala Oncológica, batizada de Projeto Cata-Vento, foi missão 
da turma vespertina, com 21 alunos. Com o apoio de empresas e eventos 
como o Cata-Vento Gourmet e o leilão de parede com 15 
artistas catarinenses, eles viabilizaram a readequação 
do sistema de ventilação da ala, interditada por conta-
minação por fungo - a obra será concluída em março. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5866

A iniciativa de dedicar essa disciplina a projetos de 
cunho social é aplicada pelo professor Leandro há sete 
anos. O Hospital Infantil já havia sido escolhido no se-
gundo semestre de 2011 com o projeto Pequenos Gigantes. No total, os 
37 projetos realizados desde 2005 já beneficiaram quase vinte entidades. 

EGREssO IlUstRE Em outu-
bro, a convite do Projeto Além da 
Pele, o deputado federal e admi-
nistrador Esperidião Amin helou 
Filho, palestrou sobre o tema de 
sua tese de doutorado: “Adminis-
tração Pública por indicadores de 
sustentabilidade em associação 
com observatórios urbanos”. Duas 
vezes governador do Estado e pre-
feito de Florianópolis, ex-senador, 
Espiridião é formado pela primeira 
turma da Esag, em 1969.

AUlA DE SOlIDARIEDADE



Informe Dezembro 2012 | 14

Gestão de espaços urbanos em debate
O 1º Seminário de Gestão de Espaços Urbanos 

foi realizado em agosto e a programação incluiu 
atividades em três periodos, no dia 24, com apre-
sentação de trabalhos e mesas redondas. Parti-
ciparam sete palestrantes de âmbito estadual e 
nacional, incluindo o diretor do Ministério das Ci-
dades, Carlos Vieira. O conceito de espaço públi-
co, a gestão urbana e ambiental em Florianópolis 
e na região litorânea do estado, o plano diretor 
participativo da Capital, o case do Plano Blume-
nau 2050 e o Estatuto da Cidade foram alguns 
dos temas dos debates. 
Dia 1: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5018
Dia: 2 http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5022

GESPúBlICA A excelência 
na gestão pública foi tema de 
workshops em setembro minis-
tradas por Deise Cristina Wischral 
para alunos da Administração  
Pública em Florianópolis e  
Balneário Camboriú.  
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5314

OP DE POA O Orçamento  
Participativo de Porto Alegre  
foi tema de palestra em outubro, 
ministrada pelo Gerente de  
Programação Orçamentária  
da capital gaúcha, Wilson  
Abascal Pastorini.  
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5630

MP A procuradora do Ministério 
Público junto ao tCE-sC, Dra. 
Cibelly Farias, falou em outubro 
aos acadêmicos de Administra-
ção Pública sobre a missão  
institucional do MP junto  
ao tCE e a missão do tCE.  
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5579

EnsInO

ElEtROsUl 
Em setembro, os 
alunos do 4º termo 
de Administração 
Pública fizeram  
uma visita técnica 
à Eletrosul, junto 
com a professora 
nonie Ribeiro, 
responsável pela 
disciplina de 
Administração de 
Recursos humanos.

http://administracaopublica.org/?s=eletrosul
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CAMBORIú O diretor do BRDE 
neuto Fausto de Conto foi um dos 
palestrantes da semana Acadêmi-
ca de Administração Pública em 
Balneário Camboriú, em outubro. 
Ele abordou o tema de seu  
livro “O Milagre Real”. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5615

RACIONAlIDADE Em  
setembro, a egressa da Esag laís 
silveira santos falou aos alunos 
de Administração Pública sobre 
o tema de sua dissertação de 
mestrado, “A racionalidade  
do gestor público”. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5615

PROCESSOS POlíTICOS 
O professor da Universidade 
de singapura, M. Ramesh, fez 
palestra em setembro sobre o 
tema de sua obra mais recente: 
“Política pública – seus ciclos  
e subsistemas”.  
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5279

CAFé nO DAP Em outubro, a ter-
ceira edição do Café no DAP teve 
como tema a sociedade do Consumo. 

EM DEstAQUE O curso de Admi-
nistração Pública foi tema do Cader-
no do vestibular do Diário Catarinen-
se e do programa Profissão Udesc na 
rádio Udesc, em novembro.

FlORIPAPP’s Um projeto 
desenvolvido pela aluna do 
sétimo termo de Administra-
ção Pública Karoline Fidelis 
foi selecionado no Festival 
de Ideias do seminário Inter-
nacional social Good Brasil, 
em novembro. sua proposta 
é capacitar jovens de escolas 
públicas para desenvolver 
aplicativos para smartphones 
– “apps” – relacionados ao 
potencial turístico de Floria-
nópolis, fortalecendo a cidade 
como capital da inovação. 
Batizado de “FloripApp’s”, o 
projeto foi desenvolvido na 
disciplina Desenvolvimento 
de Projetos Públicos.

EnsInO

Prêmio Boas Práticas na 
saúde em Florianópolis

Alunos do oitavo termo de Administração Pública trabalharam jun-
to à Secretaria Municipal de Saúde da Capital na organização da pri-
meira edição do Prêmio de Boas Práticas em Saúde Pública de Floria-
nópolis – Caminhos para uma transição governamental adequada, sob 
supervisão das professoras Sulivan Fischer e Paula Schommer. A sele-
ção dos trabalhos foi realizada no auditório da Esag em novembro e 
o prêmio foi encerrado em dezembro, no Auditório Deputada Antonie-
ta de Barros, na Assembleia Legislativa. Foram apresentados 52 traba-
lhos selecionados como boas práticas, 10 de forma oral e 42 posters.  
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5943

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5667
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Análises de políticas públicas 
para o Governo do Estado

Relatórios sobre seis temas diferentes foram apresentados em novem-
bro no Centro Administrativo, no auditório da Secretaria de Administração, 
no Centro Administrativo, o resultado de um trabalho de análise de polí-
ticas públicas, desenvolvido ao longo do semestre por alunos do quinto 
termo de Administração Pública por solicitação da Secretaria de Estado da 
Casa Civil, visando subsidiar a tomada de decisões por parte do governo. 
Os estudos foram encomendados em setembro pelo Secretário da Casa 
Civil, Derly de Anunciação, ao professor da disciplina de Políticas Públicas, 
Leonardo Secchi. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5895

APlICAÇÃO PRáTICA

CHIlE Em novembro, o professor chileno Pablo Monje-Reyes falou aos 
acadêmicos de Administração Pública e de Mestrado em Administração 
sobre Gestão social: uma crítica a modernização neoliberal no Chile. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5805

11º Eneap em
Florianópolis

Em agosto, alunos 
da Esag organizaram o 
11º Encontro Nacional 
dos Estudantes de 
Administração Pública 
(Eneap), por meio da 
Federação Nacional dos 
Estudantes dos Cursos do 
Campo de Públicas (Feneap) 
e do DAAG, em parceria 
com o DAP.

Maior evento estudantil 
do campo de públicas, 
o Eneap reuniu cerca 
de 400 estudantes de 
21 delegações, número 
recorde de universidades 
participantes, para 
debater a gestão pública 
à luz do tema “Brasil 
em desenvolvimento: 
estratégias e desafios para 
os gestores públicos”. 

A programação incluiu 
sete palestras, quatro 
mesas redondas, um 
workshop, o tradicional 
Fórum dos Coordenadores 
e Professores, reuniões 
da Feneap com  Centros 
Acadêmicos de diferentes 
cursos, a nova dinâmica de 
debates Rodada de Contatos 
e três festas.

No último dia foi 
entregue o Prêmio Lice, 
concurso de artigos 
acadêmicos promovido pelo 
pai da aluna Alice Jorge de 
Souza, falecida em 2007, 
junto com o colega Wagner 
Nathan de Castro.

Ao final do evento, 
tomou posse como 
Presidente da Federação 
Nacional dos Estudantes 
dos Cursos do Campo de 
Públicas, a acadêmica 
Raquel Brancher, aluna do 
Curso de Administração 
Pública da Udesc Esag em 
Balneário Camboriú.

http://administracaopublica.org/?s=eneap

NEGóCIOS SOCIAIS A aluna de Administração Empresarial e em-
baixadora do movimento Choice Cristine Andressa sbardellotto Basso 
ministrou palestra e oficina na Esag durante o segundo semestre, na 
semana Administração em Debate e no encerramento do curso Esag 
sênior, abordando o tema negócios sociais. O Choice busca desenvolver 
modelos de negócio que contribuam para reduzir desigualdades, crian-
do empresas que ofereçam soluções para problemas sociais em sua 
atividade principal. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5805
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Egressos classificados 
pelo exame da Anpec

Quatro egressos graduados este 
ano pelo curso de Ciências Econômicas 
foram aprovados para programas de 
mestrado em diferentes instituições, 
por meio do Exame Nacional de Sele-
ção realizado pela Anpec: Bruno Berg-
man, Carlos Eduardo Matos, Jéssica de 
Aquino e Leandro de Miranda Gomes. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5931

semana da Economia
A 1ª Semana Acadêmica de Economia na Udesc 

teve dois dias de duração em setembro.  A pro-
gramação incluiu um minicurso da BM & FBo-
vespa, ministrado pela economista Tércia Bispo 
Rocha, uma palestra da professora Dra. Lia Valls 
sobre o impacto do efeito China no desempenho 
das exportações brasileiras, e foi encerrada com 

palestra do PhD em economia Armando Caste-
lar Pinheiro, abordando a temática do livro “Além 
da euforia: riscos e lacunas do modelo brasileiro 
de desenvolvimento”, do qual é coautor. Castelar 
participou do evento como especialista do Institu-
to Millenium, pelo projeto “Imil na sala de aula“.  
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5342

PAlESTRA Em agosto, o economis-
ta da somma Investimentos Álvaro 
da luz fez palestra em comemoração 
ao dia do Economista, abordando o 
tema “O sistema de metas de inflação 
e o novo arcabouço de política mone-
tária no Brasil”.

PRÊMIO 
Em maio, o professor lisandro Fin 
nishi ganhou o Prêmio Catarinense de 
Economia, instituído pelo Conselho Re-
gional de Economia de santa Catarina 
e Badesc, com um artigo sobre como 
a taxa Real de Câmbio no período de 
julho de 1994 a julho de 2001 influen-
ciou na redução da competitividade do 
turismo de Florianópolis em relação à 
Argentina, o que contribuiu para a di-
minuição  da renda da rede hoteleira, 
do comércio e dos serviços.

CAdE

BAlANÇO DE 2012
Entre as atividades realizadas este ano pelo Centro Acadêmico de 
Economia estão: recepção dos calouros, participação no Encontro 
de Economia Catarinense, realização de palestras, mobilização 
em torno da Avaliação Institucional, criação de site e blog para o 
CAdE, elaboração de cartilha para digitalização no xerox, simulado 
da Anpec, apresentação de monografias, promoção da 1ª Semana 
Acadêmica da Economia, viagem de estudos a são Paulo, eventos 
de confraternização como happy-hours e o surraxconomia (um 
por semestre) .

METRóPOlE 43 alunos participaram da viagem de estudos a 
são Paulo.  Os estudantes visitaram a sede do Banco santander, o 
Instituto Fernando henrique Cardoso, a Pinacoteca de são Paulo, 
a Fundação Getúlio Vargas, a 30ª Bienal e o Museu do Ipiranga.
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Quase cem mestres se formaram pela Esag
94 acadêmicos foram titulados pelo Mestrado Pro-

fissional em Administração da Esag desde sua criação, 
em 2004, até o final de 2012. Os quinze alunos da 
sétima turma, que teve início em 2010, defenderam 
suas dissertações este ano, quatro deles no segundo 
semestre. Pela oitava turma (com início em 2011), qua-
tro acadêmicos fizeram suas defesas em dezembro, e 
os outros 11 devem concluir o processo em fevereiro. 

A seleção para a nona turma de Mestrado Profissio-

nal e para a segunda de Mestrado Acadêmico aconte-
ceu entre agosto e setembro. Foram oferecidas quinze 
vagas para o Mestrado Acadêmico e classificados 16 
candidatos. Para o Mestrado Profissional foram vinte 
vagas, com 34 classificados. O regime letivo dos cur-
sos de Mestrado é semestral, com duração máxima de 
24 meses, incluindo a defesa da dissertação.

Da primeira turma do Mestrado Acadêmico, nove 
alunos defendem tese até outubro de 2013.

6º Reunión Internacional de Gestión de Investigación 
y Desarrollo - Ciudad de Medellín Antoquia - Colom-
bia: Prof. Paulo Henrique Simon (2 artigos)

36º EnAnpad: Profs. Enio Luiz Spaniol, Everton Luiz 
Pellizzaro de Lorenzi Cancellier, Isabela Regina Forna-
ri Müller, Leonardo Secchi, Marcello Beckert Zapelini , 
Maurício Custódio Serafim, Graziela  Dias Alperstedt e 
Simone Ghisi Feuerschütte

8º Encontro ABPC: Prof. Leonardo Secchi

15º SemeAd: Prof. Fabiano Maury Raupp

32º ENEGEPE: Profs. Felipe Eugênio Gontijo (2 arti-
gos), Maria Aparecida Pascale, Fabiano Maury Raupp

EnAPG 2012: Profs. Aline Regina Santos, Emiliana De-
betir, Marcello Beckert Zapelini, Maria Carolina Marti-
nez Andion e Fabiano Maury Raupp

27º Simpósio de Gestão e Inovação Tecnológica: Profª. 
Micheline Gaia Hoffman

12º Colóquio Internacional sobre Poder Local: Prof. 
Fabiano Maury Raupp 

TuRmA 2010

Iuana Silva Réus: Gestão municipal e desenvolvimento 
sustentável: um panorama dos indicadores de susten-
tabilidade nos municípios catarinenses – Profª. Maria 
Carolina Martinez Andion

Juliane Borges Ferreira: Empreendedorismo femini-
no em Santa Catarina: um estudo a partir do relato 
de mulheres participantes do prêmio SEBRAE – Profª. 
Graziela Dias Alperstedt

Guilherme Reitz: O desafio da estratégia em empresa 
nascente inovadora: o caso da Axado Tecnologia S/A – 
Prof. Éverton L. P. de Lorenzi Cancellier

Carlos Eduardo C. Nogueira: Como empresas vinícolas 
superam o passivo da não-inclusão (liability of outsi-
dership): um estudo multicaso entre Brasil e Chile – 
Prof. Éverton L. P. de Lorenzi Cancellier

TuRmA 2011

Jean Jacques Dressel Braun: A accountability previ-
denciária como alternativa à manutenção do equi-
líbrio financeiro e atuarial dos RPP’s estaduais - o 
caso do IPREV/SC – Profª Clerilei Aparecida Bier

maurício Euclides de melo: Governança em Parcerias 
Público-Privadas: o caso de Minas Gerais – Prof. Leo-
nardo Secchi

Tayse Simone Espinoza: Os impactos de aplicativos 
da web 2.0: o caso da Ahgora Sistemas – Prof. Nério 
Amboni

Ricardo Alves Cavalheiro: Economia criativa e orga-
nizações virtuais: alternativa para o financiamento de 
empreendimentos culturais no Brasil – Profª Clerilei 
Aparecida Bier

Pelo menos 15 professores da Esag tiveram 22 artigos aprovados em oito eventos no segundo semestre:

Esag no EnAnpad
Sete professores da Esag apresentaram artigos científicos no 36º En-

contro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Admi-
nistração (Anpad), em setembro, no Rio de Janeiro. O EnAnpad é o maior 
evento da comunidade científica e acadêmica de administração no país, 
e um grande incentivador da produção científica na área. No evento, a 
professora Graziela Dias Alperstedt foi indicada editora-chefe da re-
vista Tecnologias de Administração e Contabilidade (TAC) da Anpad a 
partir de janeiro de 2013. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5400

MUDAnçA O professor Everton 
Pelizaro de lorenzi Cancelier as-
sume a Coordenação de Pós-Gradu-
ação por três anos, a partir de 2013. 
A comunidade esaguiana agradece a 
professora Graziela Dias Alperstedt 
por sua gestão – muitas conquistas 
do Centro nos últimos anos foram 
conseqüência de sua atuação e em-
penho à frente da pós-graduação.

DEfESAS DO MESTRADO PROfISSIONAl NO SEGUNDO SEMESTRE

ARTIGOS EM EvENTOS

MESTRADOS PROfISSIONAl E ACADÊMICO

Pós-GRADUAçãO E PEsQUIsA
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Publicações
Pelo menos sete profes-
sores da Esag tiveram 
publicações em revistas 
científicas no segundo 
semestre:

Prof. Fabiano maury 
Raupp - Revista de Ad-
ministração e Contabi-
lidade da FAT, Cadernos 
da Escola do Legislati-
vo, Revista Catarinense 
da Ciência Contábilca-
pítulos no livro Estado, 
Sociedade e Interações 
Digitais: Expectativas 
Democráticas”.

Prof. maurício Custódio 
Serafim e  Profª Graziela  
Dias Alperstedt  - Revista 
de Negócios da FURB.

Prof. maurício Custódio 
Serafim e Profª Maria Li-
cia Paglione - Sociologia: 
Rivista Quadrimestrale 
di Scienze Storiche e 
Sociali.

Profaª. Maria Carolina 
martinez Andion - Anna-
les de l’Économie Publi-
que, Sociale et Coopéra-
tive (Ed. Multilingue).

Profª Simone Ghisi 
Feuerscütte e Bolsistas 
de Pesquisa - Capítulo 
no livro Na Trilha das 
Competências: caminhos 
possíveis no cenário das 
organizações.

Prof Nério Amboni - 
Produção Acadêmica em 
Teoria Neo-Institucional 
no Brasil: 1990 a 2010.

Mais de metade dos docentes 
efetivos da Esag tem doutorado

PELo DINTER uDESC ESAG - uFBA

Fabiano maury Rauup: Construindo a accountability em Câmaras Munici-
pais de Santa Catarina: uma investigação nos portais eletrônicos

mauro Sérgio Broppé Goulat: Participação e accountability no controle do or-
çamento público: o caso do Conselho de Desenvolvimento Regional de Itajaí

Arlindo Carvalho Rocha: Accountability na Administração Pública: o po-
tencial, como instrumento de accountability, dos pareceres prévios do 
Tribunal de Contas do Estado encaminhados aos legislativos municipais 
de Santa Catarina

Ana Paula Grillo Rodrigues: Os Vínculos do Indivíduo com a Organização e 
a Regulação Emocional e Servidores Públicos

marcus Tomasi: Tomada de Decisão e Orçamento: O Caso da Udesc

Sulivan Desirée Fischer: Implementação da Política Descentralizada de En-
sino Fundamental: um estudo sobre a gestão escolar em municípios do 
Estado de Santa Catarina

Janice milene Bogo: O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Estado de 
Santa Catarina e sua Contribuição para o Desenvolvimento Sustentável Local

marcelo Beckert Zapelini: Poder e decisão na gestão de recursos hídricos: 
um estudo no comitê gestor do Rio Itajaí

marco Antonio Seifriz: Internacionalização, Networks e Imigração no Con-
texto das Pequenas e Médias Empresas

Técnicas:

Sonia Pereira Laus: A internacionalização da Educação Superior: um estudo 
da Universidade Federal de Santa Catarina

maria Helena Silva: Universidade Pública e Sociedade: A Inserção Social dos 
Programas Stricto Sensu em Administração e a Coprodução do Bem Público

Professores do CCT/JoINvILLE

Gerson volney Lagemann: A influência dos relacionamentos intra e extra 
grupo com o desempenho de projetos na Incubadora Softville

Júlio César de oliveira Zimmermann: A Publicização do Instituto Festival 
de Dança de Joinville

PELA uFSC

José Francisco Salm Jr: Padrão de Projeto de Ontologias para Inclusão de 
Referências do Novo Serviço Público em Plataformas de Governo

Paulo Henrique Simon: Sistema de Governança em Assentamentos Rurais 
em Santa Catarina

Rafael Tezza: Modelagem Multidimensional para Mensurar Qualidade em 
Websites de e-commerce utilizando a Teoria da Resposta ao Item

Reforçado pelo convênio de doutorado interinstitucional DINTER, fir-
mado entre a Udesc Esag e a Universidade Federal da Bahia, o número de 
doutores nos quadros da Esag vem crescendo constantemente. Com a titu-
lação de doze novos colegas desde o final de 2011, a Esag alcançou o to-
tal de 45 professores doutores - quase 60% de seu corpo docente efetivo. 

Pós-GRADUAçãO E PEsQUIsA

Boletim da Pós-Graduação e Pesquisa: http://www.esag.udesc.br/?id=951

Professor: divulgue 
no Informe Esag 

suas publicações e 
participações em 

eventos, informando a 
Coordenação de Pós-
Graduação e Pesquisa 
sobre suas atividades.
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Catalógo dos grupos de pesquisa
Foi lançado em outubro, no 

encerramento do 22º Seminário 
de Iniciação Científica, o primei-
ro Catálogo dos Grupos de Pes-
quisa da Udesc. Com 130 pági-
nas, apresenta os 141 grupos de 
pesquisa da universidade, todos 
certificados pelo CNPq, dividi-
dos em oito grandes áreas do 
conhecimento: ciências agrárias; 
ciências biológicas, ciências da 
saúde; ciências exatas e da ter-
ra; ciências humanas; ciências 
sociais aplicadas; engenharias; 
e linguística, letras e artes. Os 
treze grupos com participantes 
da Esag constam na área de 
ciências sociais aplicadas. 

CAtÁlOGO DE Pós-GRADUAçãO 
também foi publicado este ano o Catálogo de Pós-Graduação da Udesc, 
com os 21 cursos de Mestrado e sete cursos de Doutorado oferecidos 
pela Universidade – que inclui os Mestrados Profissional e Mestrado 
Acadêmico oferecidos na Esag (saiba mais nas páginas 3 e 18). 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5402

4 CAllIPOlIs - Grupo de Pesquisa de Política Pública e Desenvolvimento 
líder: leonardo secchi

4 Ensino de Administração e Aprendizagem Organizacional
líder: nério Amboni

4 Ergonomia, sistema de Produção e Acessibilidade
líder: José luiz Fonseca da silva Filho

4 GEA - Grupo de Economia Aplicada
líder: Ana Paula Menezes Pereira

4 GEPEM - Grupo de Estudos e Pesquisas de Marketing
líder: Jane Iara Pereira da Costa

4 labGEs - laboratório de tecnologias de Gestão
líder: Carlos Roberto De Rolt e Julio da silva Dias

4 lABtIC - laboratório de tecnologias de Informação e Comunicação 
líder: Julíbio David Ardigo

4 lOGtEC - Grupo de Pesquisa em logística e tecnologia
líder: Jovane Medina Azevedo

4 nIsP – núcleo de Pesquisa e Extensão em  
Inovações sociais na Esfera Pública 
líder: Maria Carolina Martinez Andion

4 núcleo de Estudos para o Desenvolvimento  
de Instrumentos Contábeis e Financeiros
líder: Francisco Resende Baima

4 POlItEIA - Coprodução do Bem Público: Accountability e Gestão 
líder: Paula Chies schommer e Micheline Gaia hoffmann

4 sAPIEntIA - Grupo de Estudos das  
transformações sociais e Organizacionais
líder: Clerilei Aparecida Bier

4 stRAtEGOs – Organizações e Estratégia
líder: Graziela Dias Alperstedt

Pós-GRADUAçãO E PEsQUIsA

Baixe em http://200.19.105.194/udesc/arquivos/id_submenu/762/catalogogruposdepesquisasmall.pdf

 2009/ 2010/ 2011/ 2012/
 2010 2011 2012 2013

ProJEtoS  20 20 27 28
dE PESQUiSa

ProFESSorES 25 31 42 49
EnvolvidoS

nÚMEroS da 
PESQUiSa EntrE 
2009 E 2013

CRESCIMENTO
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22º Seminário de Iniciação Científica
Realizado em toda a Udesc entre setembro e outu-

bro, o 22º Seminário de Iniciação Científica foi aber-
to com uma palestra da professora Manolita Correia 
Lima, da ESPM, no auditório da Esag. Durante todo o 
evento foram apresentados 485 trabalhos de pesqui-
sa, desenvolvidos entre agosto de 2011 e julho de 
2012, nas áreas de Linguística, Letras e Artes, Ciên-
cias Agrárias, Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, 
Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciên-
cias Sociais Aplicadas e Engenharias.

Na Esag, 37 trabalhos de pesquisa foram apresen-
tados para professores-avaliadores ad hoc (sete dou-

tores, sendo cinco de outras instituições de ensino), 
orientadores e demais convidados. Cada apresentação 
teve 10 minutos de duração. Também foram realiza-
das duas oficinas, sobre elaboração de artigos cientí-
ficos e a Plataforma Lattes como ferramenta de divul-
gação da produção intelectual. A última atividade do 
22º SIC na Esag foi a mesa redonda com professores 
pesquisadores do Centro. Os alunos bolsistas melhor 
avaliados receberam certificados do Prêmio Jovem 
Pesquisador. http://www.esag.udesc.br/?id=977
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5277
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5394

PRÊMIOS

PRêMIO DEstAQUE nA PEsQUIsA
nas Cerimônias de Colação de Grau do Curso de Administração 
Pública do semestre 2012.1, os alunos Rubens lima Moraes 
(Florianópolis) e tuanni Rachel Borba (Balneário Camboriú) re-
ceberam o prêmio de destaque pelas atividades desenvolvidas 
na pesquisa durante a graduação.

2º CICPG
Os alunos Jorge Braun neto, luciano Busato, Bruna Anziliero, 
helena Matos de lima, laura teixeira linhares e Maria Apa-
recida neto da Cruz receberam menção honrosa por trabalhos 
apresentados no 2º Congresso de Iniciação Científica e Pós-
-Graduação, que resultaram de Projetos de Pesquisa e Proje-
tos de Extensão desenvolvidos na Esag.  
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5183

2º CPP  
no 2º Congresso de Pesquisa Previdenciária Jean Jacques Dres-
sel Braun, aluno do Mestrado Profissional da Esag, ficou com o 
segundo lugar no evento dentre os 27 trabalhos apresentados.

xv sEMEAD UsP
O aluno João Paulo Bittencourt ganhou o prêmio de melhor 
artigo da área temática Administração Pública no xv semeAd, 
com o trabalho resultante de sua dissertação de mestrado e de 
autoria conjunta com simone Ghisi Feuerschütte e Ana lúcia 
Bittencourt.

TEMPUS 
Foram tema do programa tempus, da 
rádio Udesc as pesquisas realizadas 
na Esag:
– Inovação da Gestão e Mudança Cul-
tural: um estudo em uma organização 
não-governamental
– Diferencial de salários na indústria 
de tecnologia da região sul: uma 
investigação acerca da discriminação 
por gênero
– Indicadores financeiros da saúde 
pública: um estudo para municípios 
selecionados da sDR de Itajaí

Pós-GRADUAçãO E PEsQUIsA

Espaço para núcleos 
de pesquisa em 2013

Uma reorganização do espaço físico vai 
proporcionar novo ambiente a partir de 
2013 para os grupos de pesquisa ativos, 
com a criação dos núcleos de pesquisa e 
pós-graduação, onde professores e alunos 
da graduação e do mestrado poderão desen-
volver trabalhos de forma compartilhada. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5645
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2013

ExtEnsãO

Participação expressiva no 
8º encontro de extensão

Os extensionistas da Esag tiveram partici-
pação expressiva no 8º Encontro de Extensão 
da Udesc, em novembro, no Centro de Ciên-
cias Agroveterinárias (CAV), em Lages - 16 
bolsistas e 7 Coordenadores de Programas/
Projetos representaram o centro no evento. 
Seis Programas e dois Projetos de Extensão 
desenvolvidos durante 2012 foram apresen-
tados. O programa ESAG Comunidade foi pre-

miado com o Certificado de Mérito Acadêmico 
na Área Temática de Educação, a mais concor-
rida, com 66 ações de extensão inscritas. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5761

Cerca de 200 Ações de Extensão de-
senvolvidas nos 12 Centros de Ensino da 
Udesc foram apresentadas nos dois dias do 
Encontro. Veja a lista completa no portal: 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5700

Programa “EsAG 
Comunidade”

Programa 
“EsAG sênior”

Programa “habilis 
FInAnCeCOn - 
Ateliê de Finanças”

Programa 
“laboratório de 
Aprendizagem em 
serviços Públicos - 
lAsP”

Programa 
“Observatório 
de Conjuntura 
Econômica”

Programa 
“Escritório 
de Projetos - 
PMO EsAG”

Projeto “A 
Competitividade 
Empresarial 
em Debate”

Projeto 
“EcoEficiência 
EsAG”

O Projeto de Extensão A Competitividade Empresarial 
em Debate produz o programa Atitudes Empresariais, 
apresentado por seu coordenador, professor José Luiz 
Fonseca da Silva Filho, e transmitido pela rádio Udesc 
Florianópolis na manhã de terça-feira, às 10h30. 

Em outubro o programa completou um ano de ati-
vidade e dezembro alcançou a marca de 50 edições. A 
conversa de meia hora, enriquecida com a participação 
de convidados com conhecimentos afins, traz empresá-
rios de ramos diversos - geralmente lideranças em seus 
ramos de atuação. http://www.link a ser criado!

voz das lideranças
ATITUDES EMPRESARIAIS

As Ações de Extensão 
propostas para 2013 na 
Udesc Esag foram aprova-
das em todas as instâncias, 
homologadas no Concentro 
e aprovadas no Comitê 
de Extensão da Udesc. As 
atividades começam em 
março do ano que vem.

Ações da Esag 
são homologadas

ExTENSÃO 2013 Programa Escritório de Projetos - PMO EsAG, coordenado  
pelo Prof. Carlos Roberto De Rolt
Programa hABIlIs FInAnCeCOn – Ateliê de Economia e Finanças, 
coordenado pela Profª Ivoneti da Silva Ramos
Programa EsAG Comunidade, coordenado pelo Prof. Daniel Pinheiro
Programa laboratório de Aprendizagem em serviços - lAsP, 
coordenado pela Profª Patrícia Vendramini
Programa Observatório de Conjuntura Econômica, coordenado  
pelo Prof. Fernando Pozzobon
Programa troca Cultural, coordenado pela Profª Clerilei Aparecida Bier
Programa EsAG sênior, coordenado pela Profª Giselle Meira Kersten
Projeto Programa Atitudes Empresariais, coordenado 
pelo Prof. José Luiz Fonseca da Silva Filho
Produção e Publicação intitulada Cartilhas e Artigos: 
divulgação de resultados, coordenada pela Prof. Emiliana Debetir
Projeto Ferramentas tecnológicas Aplicadas à Administração 
e Gerência, coordenado pelo Prof. Julio da Silva Dias
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Escritório de projetos completa 3 anos
PMO ESAG

Curso para maiores de 45 anos forma 11ª turma
O curso de Formação Complementar em Adminis-

tração oferecido pelo Programa de Extensão Esag Sê-
nior formou em dezembro sua 11ª turma. Criado em 
2003 e voltado a maiores de 45 anos, o curso é gra-
tuito, tem 50 vagas e um ano de duração. 

A edição 2012 teve 240 horas-aula, 9 disciplinas e 
11 atividades opcionais, como oficinas, palestras e vi-
sitas, entre elas à empresa Tigre, em Joinville. Algumas 
atividades foram notícia no portal: a palestra sobre lín-
gua de sinais, a exposição de artesanato, a campanha 

de apoio ao Asilo Irmão Joaquim e as atividades no 
Centro Vivencial da Pessoa Idosa, entre outras.

Em dezembro houve a apresentação final de oito 
projetos, realizados em equipe por cerca de 25 alu-
nos, e a cerimônia de formatura.

Em outubro e novembro foi realizado o processo 
de inscrição e seleção da 12ª turma. As aulas come-
çam em março de 2013. O programa é coordenado 
pela professora Gisele Meira Kersten. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5953

ESAG SÊNIOR

Completou em junho três anos de atividade o Es-
critório de Projetos PMO Esag, programa de extensão 
que firmou convênio com a prefeitura de Florianópo-
lis. A equipe de dez alunos, coordenada pelo professor 
de Administração Empresarial Leandro Schmitz, atua 
em três frentes: elaboração de projetos, captação de 
recursos e capacitação de gestores.

Em setembro, o escritório promoveu o 1º Workshop 
de Projetos com foco no Terceiro Setor, com palestras, 
debates e oficinas. O evento superou o limite de 120 

inscritos. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5332
Em dezembro, foi apresentado o balanço do traba-

lho durante 2012, e também os números do Escritório 
desde sua criação, em junho de 2009. Na parte de ela-
boração, o PMO Esag apoiou a realização de 127 pro-
jetos, que juntos captaram mais de R$ 20,5 milhões, 
atendendo cerca de 51 proponentes diferentes (alguns 
em mais de um projeto). Ao longo do ano foram divul-
gados mensalmente as listas de fontes de recursos em 
aberto para a administração pública e o Terceiro Setor.
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COnExãO PúBlICA 
Estreou em novembro na tvA-
lEsC um programa semanal 
fruto de uma parceria entre o 
curso de Administração Públi-
ca e a Escola do legislativo: 

o Conexão 
Pública, trans-
mitido todas 
as segundas-
-feiras, às 13h, 
e disponível 
também na 
internet. Com 
apresentação 

do jornalista Gutieres Baron e 
participação de professores, 
estudantes e egressos da 
Esag, o programa promove 
debates sobre gestão dos 
serviços públicos, desafios, 
mudanças e pesquisas acadê-
micas sobre a administração 
pública. Dez edições foram 
gravadas em 2012. 

ExtEnsãO

Cidadania e Educação Fiscal para jovens
Promovido pelo Lasp, o terceiro Encontro de Cidadania e Educação 

Fiscal reuniu estudantes do terceiro ano do ensino médio do Colégio 
Estadual Leonor de Barros, em novembro, na Esag.

Participaram diversas entidades: o Observatório Social de Floria-
nópolis (OSF), o Observatório Social de Itajaí, a Controladoria Geral 
da União (CGU), o Fórum de Combate à Corrupção de Florianópolis, a 
campanha “O que você tem a ver com a corrupção?”, o grupo de teatro 
da Udesc e o Diretório Acadêmico da Esag (DAAG).
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5867

Criado em 2008 e coordena-
do pelo professor Ênio Spaniol, o 
Programa de Extensão Laboratório 
de Aprendizagem em Serviços Pú-
blicos (LASP) envolve universida-
de e comunidade na discussão de 
conceitos essenciais para a Admi-
nistração Pública, no apoio a insti-
tuições governamentais e gestores 
públicos, e no incentivo a partici-
pação na esfera pública por parte 
da sociedade. 

Seus três projetos são: Forma-
ção Cidadã (também coordenado 
pelo prof. Ênio), Multiplicador de 
Conhecimento (pelo professor Va-
lério Turnes) e O Administrador 
Público na Sociedade (pela profes-
sora Paula Schommer).

Parte das atividades são regis-
tradas no blog do Lasp, como as 14 
edições digitais do Jornal Laspex e 
o programa Nas Entrelinhas, trans-

serviços públicos em debate
lASP

GUIA DE FOntEs 
será lançado em breve um 
guia para facilitar o acesso da 
comunidade, especialmente 
imprensa, aos especialistas 
em administração pública 
da Esag. A publicação lista 
nomes, contatos, temas de 
pesquisa e áreas de atuação 
de diversos professores e 
ficará disponível no portal da 
Esag, na página do DAP.

O programa criado em 2011 e 
coordenado pelo professor Daniel 
Pinheiro tem uma posição proativa 
em relação a temática ambiental, 
disseminando conhecimento e auxí-
lio a comunidade com ações, eventos 
e parcerias. No site são publicados 
relatórios e trabalhos acadêmicos 
da Esag, na Biblioteca Ecoeficiente, 
e versões digitais da coluna mensal  
produzida para o Jornal O Carona. 

Outras iniciativas são o Grupo 
Carona Solidária, no facebook, e 
o Escambo Verde, classificados de 
uso gratuito na internet. Também 
são realizadas atividades conjun-
tas com os programas Lasp e Esag 
Comunidade.  Em seu primeiro ano, 
o Ecoeficiência instalou coletores 
de resíduos recicláveis e bicicletá-
rios na Esag.
www.wix.ecoeficiencia/esag.com

Disseminando consciência
ECOEfICIÊNCIA

mitido na rádio Udesc.
Apresentado pelos professores 

Enio Spaniol e Samantha Buglione, 
o programa Nas Entrelinhas tem 15 
minutos de duração e reúne 
acadêmicos no debate de te-
mas atuais. Foram feitas 34 
edições até o final de 2012.

Algumas ações do Lasp 
integram o convênio firma-
do com o Ministério Público 
de SC relativo ao Fórum de 
Combate à Corrupção. Ou-
tra parceria envolve a produção 
do programa Conexão Pública, na 
TVALESC (veja ao lado). Em dezem-
bro foi lançado o Guia de Fontes da 
Administração Pública (abaixo). 

O Lasp promove ainda ações de 
mobilidade urbana e atividades ci-
dadãs e de conscientização, como 
a distribuição de adesivos no Dia 
Mundial Sem Carro, em outubro.

http://www.lasp-esag.blogspot.com http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5736
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Coordenado pelo professor Adriano de Amarante, 
o Programa de Extensão Observatório Econômico 
visa consolidar estudos de análise econômica sobre 
o mercado catarinense, trabalhando atualmente em 
três projetos.

Fruto de uma parceria com a Celesc, a estimativa 
do Índice de Produção Industrial é fundamentada na 
combinação dos dados de consumo de energia elé-
trica com a previsão de emprego industrial. Coorde-
nado pelo professor Fernando Pozzobon, o trabalho 
antecipa em cerca de trinta dias o índice calculado 
pelo IBGE.

Outras ações são a análise de comportamento da 
variação do Índice de Custo de Vida em Florianópo-
lis (leia mais na página 8), coordenada pelo profes-
sor Marcello Beckert Zapelini; e o boletim de análise 
econômica de Santa Catarina. Além do Índice de 
Custo de Vida, as análises são feitas com base em 
variáveis econômicas nacionais reunidas por IBGE, 
IPEA e Banco Central.

O programa foi apresentado em setembro na Ce-
lesc e em outubro à comunidade acadêmica, no au-
ditório da Esag. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5353

subsídios para análise
OBSERvATóRIO ECONôMICO

O Programa de Extensão  Habilis - Ateliê de Economia e Finanças, 
coordenado pela professora Ivoneti Ramos, tem três projetos com 
atividades voltadas a comunidade. O Bússola Municipal visa a divul-
gação e capacitação na leitura de indicadores econômico-financeiros; 
o Poupa-Invest trabalha conceitos básicos em mercado de capitais; e 
o Decifra (D$) busca desmistificar o mundo da economia e finanças. 
http://programahabilis.wix.com/habilis#

Entre as ações no segundo semestre, foram realizadas em novem-
bro oficinas sobre o mercado financeiro e de Leitura de Indicadores 
Municipais, com duas palestras (Dimensões dos Indicadores Munici-
pais, com Iuana Reus; e Leitura de Indicadores Socioeconômicos de 
Florianópolis, com o Grupo Habilis e Bússola Municipal. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5885

Desmistificando indicadores
HABIlIS

MUlhEREs nA POlÍtICA 
A coluna Gênero, número e Grau es-
treou em novembro no site do progra-
ma habilis, analisando a participação 
feminina nas eleições municipais. Cada 
edição, quinzenal, apresenta o estudo 
para uma das 36 secretarias de Desen-
volvimento Regional de santa Catarina 
- a começar por Florianópolis e Itajaí. 
Eventualmente será feito um painel 
sintético de todo o Estado. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5842
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Avaliação de projetos sociais
 Foi realizado em setembro o Seminário Itaú de Avaliação 

Econômica de Projetos Sociais, uma parceria do projeto de ex-
tensão Redes Sociais, que integra o Programa Esag Comunidade, 
com a Fundação Itaú Social (FIA). O evento teve palestras e apre-
sentação de trabalhos produzidos durante cursos promovidos 
pela FIA na capital catarinense. A egressa da Esag Cláudia Grandi 
apresentou um estudo sobre o Portal Transparência, do Instituto 
Comunitário Grande Florianópolis (ICom), feito em 2011 com os 
colegas Roberto Fortunato e Bruna da Silva, quando o curso foi 
realizado com acadêmicos do centro de ensino. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5213

O programa visa fortalecer os laços com a comunida-
de por meio do apoio a organizações da sociedade civil, 
do fortalecimento da rede social local e da promoção da 
cidadania e do desenvolvimento comunitário. Inclui três 
projetos: Redes Sociais (coordenado pela profa. Maria 
Carolina Andion), Cidadania é Direito (Denise Pinheiro) e 
Desenvolvimento Comunitário (Daniel Pinheiro).

O Rede Sociais realizou ações como o Seminário 
de Avaliação Econômica de Projetos Sociais, a Oficina 
Ferramenta de Gestão de Projetos Sociais e a produ-
ção de um livro. 

O Cidadania é Direito promove estudos de Direito 

Público e Privado, elaboração de material informativo 
e cursos - este ano, na Esag, no CREA-SC e na Secreta-
ria Municipal de Habitação e Saneamento. 

O Desenvolvimento Comunitário teve diversas ati-
vidades com a turma do sétimo termo de Administra-
ção Pública. Em outubro, os acadêmicos participaram 
da organização da Festa do Dia das Crianças nos Ra-
tones. Em novembro, dedicaram uma tarde aos mo-
radores do Asilo Irmão Joaquim, fizeram atividades 
em trilha no Ratones e uma visita a uma propriedade 
rural do projeto Acolhida na Colônia. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5759

Contato direto com a sociedade
ESAG COMUNIDADE

Evolução 
da extensão 
na Esag

NúMEROS OPORtUnIDADE 
Um convênio entre 
a Udesc e a Aliança 
Francesa propor-
ciona descontos 
para servidores e 
alunos do Campus 
1 interessados em 
aprender o idioma 
francês. Mais 
informações na 
Coordenadoria de 
Extensão.          2010         2011         2012 2013 PREvIsãO
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Em busca da internacionalização 
A missão de incentivar e orien-

tar a participação dos alunos na 
mobilidade, objetivo permanen-
te de Cooordenadores de Curso e 
professores, ganhou impulso este 
ano na Esag com a criação da As-
sessoria de Relações Interinstitu-
cionais e Internacionais. Aos cui-
dados de Tatiane Simm, a ARII visa 
fomentar a internacionalização, 
promover a mobilidade acadêmica 
e acordos de cooperação nacionais 
e internacionais. Entre suas inicia-
tivas está a página da mobilidade 
acadêmica no portal da Esag:
http://www.esag.udesc.br/?id=956

Outras ações ligadas a ARII fo-
ram as palestras sobre o tema re-
alizadas em agosto na Esag, com o 
professor Jovane Medina Azevedo, 
secretário de Cooperação Interins-
titucional e Internacional da Udesc, 
e a professora Annika Wiedow, da 
TH Wildau, uma das parceiras da 
universidade. 

NovoS CoNvÊNIoS
No segundo semestre teve iní-

cio a mobilidade acadêmica na-
cional, com o convênio fechado 
com a Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM), consi-
derada a melhor escola brasileira 
de mar keting e propaganda do 
país. Cinco alunos da Esag estu-
daram na ESPM de São Paulo em 
2012/2 – no próximo semestre 
serão quatro.

Com o convênio firmado com a 
Universidade Autônoma de Barce-
lona, passa de 70 o número de ins-
tituições conveniadas a Udesc.

MOBIlIDADE ACADÊMICA

Atividades da Operação RondonNovo programa de extensão
prevê ações com estrangeiros Em julho e agosto, o O Núcleo Extensionista Rondon 

promoveu a Operação Serra & Mar, em sete cidades da 
região de Criciúma e Araranguá. Cerca de 400 oficinas 
alcançaram um público de mais de 12,3 mil pessoas. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=4856

Em novembro foram selecionados os oito acadêmicos 
para a Operação 2 de Julho, em Tanquinho (BA), em ja-
neiro e fevereiro. O representante da Esag é Yuri Chaya 
Piraccini, da Administração Pública. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5762

Um novo programa de extensão propõe esti-
mular a interação entre alunos estrangeiros da 
da Udesc e a comunidade externa. Inclui três 
projetos: de recepção e apadrinhamento dos es-
tudantes de outros países; de promoção de en-
contros de aprendizagem de línguas estrangei-
ras na Udesc Esag; e de realização de oficinas 
em escolas públicas de Florianópolis.

Em outubro, a turma do sexto termo 
da Administração Empresarial e alunos 
estrangeiros na Udesc fizeram uma visita 
conjunta a Ponte hercílio luz.

BOlsA PROME 2013/1 – A aluna Géssica Mayra Decker, do curso 
de Administração Pública de Balneário Camboriú, foi contemplada com 
a bolsa Prome para 2013/1; ela vai estudar na Universidade de Ferrara, 
na Itália. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5757

Os números 
da mobilidade 
acadêmica  
na Esag:

ESAGUIANOS 
NO ExTERIOR

sEMEstRE nº

2008.2  10

2009.1  14

2009.2  15

2010.1  12

2010.2  23

2011.1  23

2011.2  27

2012.1  29

2012.2  33

ESTRANGEIROS 
NA ESAG

sEMEstRE nº

2008.2  2

2009  4

2010.2  5

2011.2  8

2012.1  20

2012.2  12

Aulas em inglês na Esag
Em 2011 começaram a ser ministradas dis-

ciplinas em inglês pelo curso de Administração 
Empresarial. Para o próximo semestre estão 
previstas quatro, dos professores Eduardo Jara, 
Jovane Medina, Omar Omar e Júlio Dias.

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=5002

COntAtO ARII
tatiane Amanda simm
(48) 3321-8225
tatiane.simm@udesc.br
arii.esag@udesc.br

IntERCâMBIO
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JIUDEsC EM JOInvIllE
Os próximos Jogos de Integração dos 
Acadêmicos da Udesc (Jiudesc) acontecem 
em maio/junho, na Udesc Joinville. 
Este ano o evento foi no Cesfi, da Udesc 
Balneário Camboriú. Participaram 1.780 
alunos dos 12 centros.  
http://www.udesc.br/?idnoticia=5945

COnsEPE
Conselho que dispõe de função normativa, 
consultiva, deliberativa e decisória em 
matéria de ensino, pesquisa e extensão.
http://www.udesc.br/?id=287

FUtURO

fEvEREIRO
04 e 05 Matricula de calouros
07 a 13 Matrícula de veteranos
11 e 12 Feriado Nacional – Carnaval
14 e 15 Matrícula por transferência externa, interna, retornos e reingressos
16 a 19 Ajuste de matrícula on-line
18 e 19 Matrícula de acadêmicos em mobilidade acadêmica
18 Início do Semestre Letivo
19 Reunião CONSEPE
20 a 22 Ajuste de matrícula via Secretaria de Ensino de Graduação
22 Cancelamento de disciplina e trancamento de matrícula
22 Entrega dos relatórios parciais na DPPG Esag (Edital PIC/DTI)
25 Entrega das frequências dos calouros pelos professores
25 Matrícula em disciplinas isoladas alunos da UDESC
26 Matrícula em disciplinas isoladas alunos externos
28 Reunião CONSAD
Dias Letivos: 10

MARÇO
07 Reunião Conselho COMUNITÁRIO
14 Última chamada para matrícula para ingresso via Vestibular 2013/1
19 Reunião CONSUNI
26 Reunião Conselho CURADOR
28 a 30 Feriado Nacional Semana Santa
Dias Letivos: 23

ABRIl
8 a 12 Transferência interna e reingresso após abandono
11 Reunião CONSEPE
23 Reunião CONSAD
Dias Letivos: 26

MAIO
01 Feriado Nacional Dia do Trabalho
13 a 17 Transferência externa e retorno de diplomados
15 Reunião CONSUNI
20 UDESC – 48 Anos
30 a 02/06 JIUDESC
30 e 31 Feriado Nacional Corpus Christi
Dias Letivos: 24

JUNHO
03 Início da Avaliação das Ações dos Cursos 2013/1
04 Reunião CONSEPE
09 Concurso Vestibular de Inverno
19 Reunião CONSAD
28 Lançamento do Edital PAEX/PROEX – Fomento a Extensão
Dias Letivos: 24

JUlHO
01 Inclusão das frequências, avaliações e médias semestrais
01 Término do Período Letivo
02 a 08 Período de Exames Finais
04 Reunião CONSUNI
10 Término do Semestre Letivo
10 Inclusão das avaliações dos exames e médias finais, e entrega  
dos Diários de Classe na Secretaria de Ensino de Graduação
11 e 12 Matrícula dos calouros
16 a 21 Matrícula de veteranos
22 a 23  Matrícula por transferência externa, interna, retornos e reingressos
23 Reunião CONSEPE
27 a 30 Ajuste de matrícula on-line
29 e 30 Matrícula de acadêmicos em mobilidade acadêmica
29 Início do Semestre Letivo
29 Matrícula em disciplinas isoladas alunos da UDESC
30 Matrícula em disciplinas isoladas alunos externos
31 a 02/08 Ajuste de matrícula via da Secretaria de Ensino de Graduação
31 Fechamento de avaliação das ações dos cursos 2013/1
Dias Letivos 2013/1: 01 | Total de Dias Letivos 2013/1: 108
Dias Letivos 2013/2: 03

Calendário 2013/1

CAlEnDÁRIO ACADêMICO
Acesse o calendário completo em http://www.esag.udesc.br/arquivos/id_submenu/730/calendario2013.pdf

COnsElhO CURADOR
Orgão autônomo, responsável pelo zelo 
das finalidades da UDESC e pelo acom-
panhamento e fiscalização patrimonial e 
econômico-financeiro. 
http://www.udesc.br/?id=748

COnsElhO COMUnItÁRIO
Proposta de seu regimento Interno está
em tramitação. 
http://www.udesc.br/?id=753

COnsAD
O órgão que dispõe de função normativa, 
consultiva, deliberativa e decisória em ma-
téria de administração e desenvolvimento.
http://www.udesc.br/?id=734

COnsUnI
órgão superior da UDEsC, que dispõe de 
função normativa, consultiva, deliberativa e 
decisória. http://www.udesc.br/?id=727


